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ARTA

ILLUMINACIO DIE S. SALVADOR

Por una empresa privada de Palma, y finan
ciadas por la Dirección General de Arquitec-
tura, dependiente del Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo, se están llevando a cabo
las obras necesarias para proceder a la ilu-
minación del recinto amurallado de Sant Sal-
vador, su escalera de acceso y de las facha-
das de la iglesia parroquial.

Estas obras, cuyo coste aproximado se ci-
fran en unos quince millones de pesetas, po-
drían estar finalizadas antes de fin de afio.

Las fotografías de Juan Pastor que ilus-
tran esta portada nos muestran diferentes as-
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CALENDARI D'ACTIVITATS

PARROQUIA D' ARTA
CURS 1981-82

NOVEMBRE

Dissabte, 21 	 Celebració de l'Eucaristia
per a adults-

Diumenge, 22 Baptismes
Setmana del

23 al 27 	 Catequesi infants

DESEMBRE 

Setmana del
, 30 al 4
Dimarts, 1

Catequesi infants
Catequesi adults

editorial 	rial
BAPTISME

P ROGRAMA DE CURS 81-82 (2)
JOVES - ADULTS

Es el signe de la incorporació de l'in-

fant al grup de cristians, suposant que els

pares viuen la seva fe amb aquest grup.

A vegades resulta ben dificil trobar el

grup on viu la seva fe qualcuna de les fa-

milies que demana el baptisme per al seu

fill.
No té cap sentit ni beneficia ningú (ni

als pares ni al seu fill) batiar per costum
o pressi6 social.
Des de la nostra experiència creim que

no podem batiar cap infant si els seus pa-

res no mostren qualque signe de bona volun-

tat i acostament a la comunitat cristiana.

Per això demanam:

- Que avisin la parròquia almanco un mes

abans del bateig.

- Que els pares participin en les troba-

des de preparació que se fan en les parrò-
quies de la Zona. Recordam que se pot as-

sistir a les reunions abans del naixament

de l'infant.
- Que el baptisme se realitzi en qualse-

vol de les comunitats parroquials de la co-

marca segons la programació següent:

Preparació 	Baptisme 

Capdepera 	 Setmana abans del 	 Primer

primer diumenge 	 Diumenge

Cala Rajada Setmana abans del 	 Tercer
primer diumenge 	 Diumenge

Son Servera Setmana abans del 	 Segon

segon diumenge	 Diumenge

-Cala Millor Setmana abans del 	 Quart
segons diumenge 	 Diumenge

Arta 	 Setmana abms del 	 Quart
tercer o quart d.	 Diumenge

St. Llorenç 26-27-28 octubre 	 Darrer
7-8-9 gener 	 Diumenge
13-14-15 abril
5-6-7 juliol

Colónia St. Pere 	 (consultar)

De vegades s'ha expressat la preocupació

de qué arribem a ser ignorants i analfabets

en coses de fe.

No podem conformar-nos amb una fe infan-

til.
Precisament per ajudar a la reflexió i

a l'adquisició de coneixements sobre tot

allò que intentam viure com a cristians,

cada parròquia organitzarà uns dies de re-
flexió-formació.

MATRIMONI

Davant la doble possibilitat de celebrar
el matrimoni (per l'Església i civilment)

voldríem que se retornas al 'Matrimoni cris-
tia tota la seva força i sentit.
Només s'haurien de casar per l'Església

aquells que hagin decidit il.luminar la se-
va vida amb els valors i el seguiment de
Jesús dins una comunitat cristiana. Fer-ho
per altres motius és profanar el sagrament.
Donat que no es nega a ningú la possibi-

litat de casar-se per l'Església, creim que
almanco s'hauria de demanar:
* Que s'avisi la parròquia TRES MESOS A-

BANS de les noces.
* Que se participi en qualcuna de les

trobades comarcals de preparació segons el
calendari següent:

9-13 novembre
8-12 febrer de 1982
4-8 octubre de 1982

* Que només se celebri la missa quan els
noviis en participin freqüentment.

Equip patroquial (continuara)



AQUESTS DIES HA SUCCEIT,

PERE PUJOL. Una escultura de
l'artista artanenc Pere Pu-
jol, ha quedat seleccionada
per optar al Premi Nacional
d'Escultura de Valladolid.
Entre més de cent obres pre-
sentades, el jurat n'ha esco
Hides vint-i-sis finalistes
que passen a la final d'a-
quest premi, dotat amb cinc
centes mil pessetes. Per al-
tra part, TVE ha donat comp-
te de l'exposició d'aquest

artista realitzada darrera-
ment a Menorca, mitjançant

un petit reportatge que fou
passat al programa Informa-
tiu Balear.

COOPERATIVA SANT SALVADOR.

L'Assemblea General de la

Cooperativa Ganadera Sant

Salvador, acordà la seva ad-
hesió a l'Unió Cooperativa

del Camp Mallorquí, coopera-

tiva de . segon grau, actual-

ment amb formació. Com se

sap, les Cooperatives de se-

en grau, són aquelles que
els seus associats estan
constituïts per altres coo-

peratives.
A la mateixa assemblea , el

Gerent Antoni Amorós es despe
dí de tots els membres, ja
que deixa el càrrec per in-

corporar-se, precisament, a

la dita Unió del Camp Mallor

qui.

Cal dir que al fins ara Ge-

rent, ha estat, fora dupte,

un dels grans impulsors del

cooperativisme dins el nos-
tre poble, treballant amb il

lusió per dur a bon port la

J Cooperativa de Sant Salvador

S'HA DIT...

MORI MADO BARCA.- El passat
dia 3 de novembre mori la

centenària d'Artà. Mad8 Cata

lina Gelabert (Barca), a l'e

dat de cent quatre anys (pel

febrer havia de complir el

cent cinc). Amb aquesta mort

desapareix la que era més ve

lla de l'Illa. Al cel sia.

BIBLIOTECA SMOE. El Servei
Municipal d'Orientació Educa
tiva ens ha fet arribar la
relació dels llibres de qu;

es disposa per ús dels educa
dors, pares i qualsevol inte
ressat. La llista és molt ex
tensa i per raons d'espai no
ens permet publicar-la. S'in

clouen les referides obres
dins les Seccions de Psicolo
gia, Psicopedagogia, Reeduca
ció, Parvulari-Cicle Inicial
Matemàtiques, Cincies Natu-
rals, Física i Química, PlAs
tica i Dinàmica, Ciències So
cials, LLengua, Didàctica,
Organització Escolar i Legis
lació, Orientació Professio-
nal, Temps lliure i Revistes
especialitzades amb l'Educa-
ció. El servei de prèstec de
llibres està obert, tots els
divendres, de 12 a 1,30.

LA CAIXA Dins el programa de
Dinamització Cultural de la

Caixa, ha tengut lloc a Artà

una conferência damunt "Prin

cipis Bàsics de la Radioafi-

ció", a càrrec de Nicolau Ca

ssellas i Flaquer. Un espec-

tacle d'animació, dedicat

als infants, a cArrec del

Grup de Teatre Infantil Cu-

corba. Tant a un com a l'al-

tre, l'assistència de públic

fou notable, demostrant l'in

terés despertat per aquests

actes.

NORMES SUBSIDIARIES. Segons
acord del Ple de l'Ajunta-

ment, s'ha perllongat per un

plag de deu dies hàbils el

període oficial d'informació

pública de l'Avanç de Normes

Subsidiaries. Aquest nou

plaq començarà el dia se-

güent de la publicació al Bo

lieti Oficial, lo que fa pen

sar que fins a finals del

Mes de novembre hi haurA

temps perquè el públic pugui

conèixer el contingut de les

Normes Subsidiaries.

TELEFONS. La Companyia Tele-
fónica ha demanat el corres-

ponent permis a l'Ajuntament

per procedir a l'instal.la-

ció de tres-centes noves 11-

nees. Pensam que aixi, i amb

un curt plag, es veuran com-

plimentades el gran nombre

de sol.licituds de nous abo-

nats que hi ha pendents a Ar

tA i que no podia complaurer

se degut a la manca de linees

ECOS
NACTMIENTOS. 

Día 26 de octubre.- Marfa-Antonia

Riera Esteva, de Bernardo y Antonia.

C. Major, 90.

MATRIMONIOS. 
Día 7 de noviembre.- Rafael Munoz
Navarro con Laura bus Tacher.

DEFUNCIONES. 
Día 1 de noviembre.- Juan Llaneras

Brunet, a) Sua, soltero, de 58 años,

C. de Ses Barraques, 25.

Dia 3.- Catalina Gelabert Jordà. a)
Barca, viuda, de 104 años, C. de Sta.
Catalina, 17.

Día 9. -- Margarita Alzamora Ferrer,

a) Gatova, viuda, de 95 años. C. Ma-

jor, 30.



CO PA DEL REY

GUANYADA PER UN COLOM D'EN BIEL FERRER

Un colom propietat d'en Biel Fer-

rer Serra (Guàrdia Municipal) ha

conseguit el Concurs Nacional Co-

lomb6fil de 1981 guanyant la copa

de S.M. el Rey, a més d'un premi

amb metâlic i el corresponent Di-

ploma.

Aquest Concurs, que es diu de

Gran Fondo, consisteix en amollar

els coloms d'una distância minima

de 700 km. és el concurs més im-

portant dels que a nivell nacional

es duen a terme. Els altres dos sór

de Velocitat (distància minima 20C

km.) i Fondo (amb una distância de

500 km. minim).

En el cas que ens ocupa, els co-

loms s'amollaren des de Cabeza de

Buy, (Badajoz) distant d'Artà

747'52 km. i el temps empleat pel

colom guanyador fou de 8 hores i

57 minuts i 27 segons, a una velo-

citat mitja de 1.390,87 metres per

minut, (el récord d'Espanya està

en prop de 1.900 m/m.).

En aquest concurs es classificaren

fins a 658 coloms de tota Espanya.

El propietari del colom guanyador,

En Biel Ferrer ens ha explicat una

mica la duresa de les proves i al-

guns details relacionalts amb la co-

desconeguts per la gran

majoria de gent. Ens deia, per exem-

ple, que la coloma guanyadora,

de coloms alemanys, té ara prop d'un

any, i que al llarg de 1981 ha fet

la travessia des de Eivissa amb cinc

ocassions, una d'Alacant, una de

Manzanares (Ciudad Real) i la que

abans hem dit de Cabeza de Buey. Els

coloms, quan atravessen la mar, vo-

len ran de s'aigua i si hi ha ones,

a vegades xoquen i moren. No parlam

ja de condicions meteorològiques ad-

verses, com la boira especialment,

que fa quasi impossible la travessia

pels coloms que es desorienten i,

els que no moren a la mar, arriben

a distints indrets. S'ha donat el

cas de colom d'Artà que s'han reco -

nit a Italia. Es molt important,

per participar al Concurs de Gran

Fondo, la preparació dels coloms,

endemés dels entrenos diaris (volen

uns cent kill5metres) és molt impor-

tant l'alimentació, que es fa a base

d'una varietat de grà i vitamines.

En el cas concret d'En Biel, que té

uns 150 coloms, dels que 40 són pa-

relies reproductores, ens deia que

a les amollades de llarga distància,

es perden un cinquanta per cent de

coloms.

A Balears, segona provincia en

quant a cens de coloms (uns 38.000,

davant els 80.000 de Canàries) hi

ha una gran afició al colom missager.

Els primers llocs de la classifica-

ció estan ocupats per societats

Ilenques, havent-hi un altre arta-

nenc al lloc 102, concretament es

tracta d'un colom d'En Miguel Riera,

gran aficionat que, l'any passat,

aconssegui també el Campeonat Nacio-

nal de Velocitat.

Donan l'enhorabona al guanyador

d'aquest important premi com és la

copa de S.M. el Rei, que serà entre-

gada an En Biel a Ciutat, coinci-

dint amb l'Exposició Nacional que

aaualment es celebra a una provincia

diferent i que, aquest any, com hem

dit, es fa a Palma.
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El día 27 de octu-

bre, falleció en Arta,
a los 76 ahos de edad,

Dg.Antonia Escanellas

Alzamora.

Su	 desconsolado

esposo, Dn. Bartolo-
mé Carrió Galmés, rue-

ga una oración por su alma.

Que Dios la tenga en su Gloria.

(Remitido)

ESCOLA DE MUSICA
El Ple de l'Ajuntament del dia 29 d'Octubre, s'apro-

vá per unanimitat, una pr.oposta del Grup d'Independents

referida a la constitució del Patronat Municipal de Mú-

sica.

La creació d'aquest Patronat, que consideram d'una

gran importància pel nostre poble, té per finalitat,

segons la proposta aprovada, ".. el foment de la cultu-

ra musical, amb el patrocini i tutelatge de l'Ajunta-

ment d'Artà. L'activitat del patronat es desenvoluparà

en dos camps: 1.- L'ESCOLA DE MUSICA per l'ensenyament

dels sabers musicals i 2.- LA BANDA DE MUSICA com a sor

tida pràctica per als alumnes de l'Escola i com a mitjà

per oferir al públic en general el contacte amb la músi

ca en viu. En una segona fase, l'Escola de Musica am

pliaria la seva orientació també cap a un instrumental

no especificament de banda: piano, violí, etc...".

Aquest Patronat estarà format per vuit membres: Tres

Regidors de l'Ajuntament, el Director i tres membres més

de la Banda i el Batle com a President.

De les Normes Generals del funcionament cal destacar

que el Patronat administrarà i regirà els bens i el fun

cionament de les seccions, si bé haurà de comptar amb

l'aprovació prèvia de l'Ajuntament. Dins las mateixes

Normes s'estableixen els mitjans necessaris perquè es

pugui controlar i conèixer les incidències i participa-

ció del músics, tant als assaigs com als concerts i sor

tides de la Banda, amb facultats per acordar penalitza-

cions econòmiques a deduir de les assignacions per die-

tes.

Els components d'aquesta banda de Música, són els

següents: Director: Bartomeu Ginard; Subdirector: Pere

Mestre; Components: Andreu Forteza, Antoni Fuster, Mi-

guel Fuster, Jaume Ginard, Rafel Ginard, Jeroni Ginard,

Pere Gili, Llorenç Mestre, Miguel Mestre, Antoni Picó,

Francesc Sansó, Joan Sureda i Andreu Tous.

El programa d'actuació de la Banda, d'assistència

obligatòria pels seus components, previst pel curs 8i-

82, inclou 16 sortides: el dissabte dels Reis, el dis-

sabte de Sant Antoni (mati i el vespre, completes i fo-

guerons), Covalcada del dia de Sant Antoni, al mateix

Sant a la Colònia (completes i covalcada). Darrers Dies

Dijous Sant; Mati de Pasqua, Dia de l'Angel, Corpus

Christi; Sant Salvador (cercaviles, carreres de cavalls

fútbol i circuit). També es preveuen quatre concerts:

de Tardor (Sta. Cecilia), de Nadal (o d'hivern) de Pri-

mavera i d'Estiu.

Es fixa el nombre de 40 assaigs, facultant el Direc-

tor per indicar la freqUència, podent, aiximateix, afe-

gir-hi 10 sessions més d'assaig.

Amb referència a les assignacions la proposta aprova

da inclou la quantitat de 325.000 pts., distribuides

amb 15 dietes a 19.200 (288.000) i 37.000 per a despe-

ses generals.

Amb relació a l'Escola de Música- i continuant desme

nusant la repetida proposta- tendrà lloc a l'edifici

de Sa Central comptant com a Professor de solfeig amb

el Director de la Banda Bartomeu Ginard. Les classes

es donaran durant tot el curs escolar, els dimarts, di-

mecres i dijous de vuit i mitja a nou i mitja del ves-

pre. Poden inscriurer-se per assistir-hi qualsevol per-

sona que tengui un minim de 8 anys, precisant, els me-

nors de setze, una sol.licitut del seu pare. Els instru

ments són a càrrec de l'interessat i la quota d'asssis-

tència de 800 ptes, mensuals de les que es destinaran

un 60% al professor i el restant 40%: per equipament

material, instruments, etc) de l'Escola. L'inici

tivitats fou fixada pel dia 3 de novembre.

Enhorabona idò, a tots als

que tendran ara una excel.lent

i assistir als concerts que.al

p rá la renovada Banda, a la que

aficionats a la música,

oportunitat per aprendre

llarg de l'any ens oferi

desitjam molts d'èxits.



1 1.- Llegida l'acta de La sessió extraorclinAria del dia
1 d'octubre, fou aprovada per unanimitat.
2.- Excepte les que es diran, s'aprovaren per unanimi-
tat les propostes de modificació de les Crdenances fis-
cals que regiri el 1982. La de Llicéncies Urbanisti-
ques s'aprova la proposta de passar del 0,79% del valor
de les obres al EX amb vuit mots a favor (Independents
i PSOE) i cinc en contra (UCD). La de Recollida de Fems
Urbans va ser aprovat un augment del 10% amb els vuit
vots dels Independents i PSOE mentre que els cinc regí-
dors del Grup UCD votaren un augment del 9X.
3.- Per unandmitat s'aprova la proposta del Grup Inde-
pendents del Programa d'Activitats Culturals i d'Oci
a desenvolupar en el curs 1981-82 amb un pressupost to-
tal de 205.000 pta.
4.- Igualment s'aprova La prcposta de creació del Patio
nat Mbnicipal de Másica en el rpograma del qual figura
La normativa de fUncianament de La Banda Municipal i
La instauració de l'Escola Municipal de Mica. La pro-
posta, presentada pel Grup Independents, ccntempla un
pressupost de 325.000 pts i les activitats cobriran el
curs 1981-82.

5.- També va ser aprovada per unanimitat la prcpcsta
del Grup Independents del Programa d'acció en l'arxiu
municipal que té per objectiu l'ordenació i classifica,-
ció dels materials i La millora de les instal.lacians.

RE SUM EE LA SESSIO REINARIA CRDINARIA [EL

29 WC:CREW EE 1981

S'acordA, taMbé, sol.licitar del Cansell de Mallorca

ajuda econdimica i técnica per al desenvolupement d'a-

quest programa.

6.- Per unordifdtat s'acordé manifestar al Policia Mani-

cipal dan Serafí Mestre Ginard La felicitació de la Cor

poració pel seu servei del 7 d'octubre passat a la zona

d'Es Bartolí.

7.- Per dotze vots a favor i una abstenció (Sra. Ban-

nin) s'aprova acollir-se a l'oferta formulada pel C.G.I

i "Sa Nostra" de mecanit7adó de les nâmines del perso-

nal d'aquest Ajuntament.

8.- Per unanímitat s'acorda perllangar per un plag de

10 dies hAbils el període oficial d'informació pública

de l'Avanç de les Normes SubsidiAries.

9.- Vista la sollicitut presentada en un document assu

mit per un conjunt d'associacions i entitats locals en

demanda d'una investigació de leg circumténcies en qué

es prodUl La mort del nin Pau Pins Obrador, s'acordà

per unanimitat: a) Adherir-se ccryorativament a La pro--

poeta. b) Acceptar we un representant del Cansistori

formi part de La Comissió Permeuent constibIda a l'e-

fecte, per a La qual fUnció fou elegit don Sebastià Gi-

rard Villalonga. i c) Assumir la fUnció de fer arribar

la sol.licitud a l'Excm. Sr. Governador Civil, al Dele-

gat Provincial d'Insalud, al Canseller de Sanitat del

C.G.I. i al Director de Ia Residência Virgpn de Lluc.

Arta Octubre 1981

gestic') consistortot

Me ha regalado
una pulsera de oro.
Sabía que
no podia

olvidarse.

JOYLRIA

VIKY
Grol Franco 16

ARTA

.1N'\\	 ,
e.N'•\ 	 ZZ`.

`,•■•••■Nz.7Z,

—¿Se acordará?
—Quererme, me
quiere pero
es tan
olvidadiza,

—Es verdad que
hace 8 años. parece
que fue ayer.

¿Quién?
--)
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RETROBADES ,	

B art omeu Flaqu d er L'iDOL CICLISTA D'AGIR (VII)
* Dins la seva vida ciclista, rectificaria qualque cosa?

- Rectificar? Es "fallos" que he tenguts. Una segona vegada ja no hi queia. Rectificava jo mateix. Aqui, una ve-

gada, no, i el pots publicar també an això! Tots es corredors mallorquins, no sé per qui jo, •anavsi contrari

i esteia molt content. Jo "luchava" per gonyar i tots anaven contrari. El sabien fer ja an això. I a una carrera

En Gual, En Canals (que is sort), En Ribas, En Gelabert i companyia... amb En Carabassa, que va venir a ser es

director de tota aquesta "troupe"; no sé 	 i encara és viu, però crec que sf. Havien de venir En Carabassa, En

Sancho, En Tomàs, En Casas, En Gimeno, N'Olmo... lots aquests vengueren a córrer una carrera d'es Comers i veni-

en a vorer-•e com l'havfem de fer per gonyar-la i jo vaig dir que osItInica manera, si volley gonyar, Es anar

junts. Anar junts i la gonyarem. Eren devers 240 Km. en dos sectors. Mos turIvem a Pollença i Ilavonces de Po-

llença havfem de venir a Palma, havfem d'anar per S611er i s'arribada 'a Palma; i an es primer sector vaig fer

segon. Arribàrem En Capó, que va esser sa revelaci6 seva, se va revelar coo a corredor fort an aquesta carrera

i va fer tercer. I a Pollença arribàrem En Sastre, En Capó, jo i En Carretero. Aixf que tots aquests ja l'havlem

s luchada"; però, se posa a ploure. Haguissis pogut donar batalla i no mos haguessin "gafats", però jo vaig tro-

bar que era molt llarg es "terreno" per c,rregar-mos es pes ja per eliminar En Carretero, li havfem de donar sa

victòria. I se va posar a ploure i ploguent era molt perillds i sa carrera molt Ilarga i, de vegades, fent es-

forços, se paguen cares aquestes coses imprevistes... I vaig decidir tornar-mos.recuperar tots, tots es retras-

sats i sa carretera de Sa Pobla "casi" tots anàvem en "pelot6n". Venfem fins a Palma en "pelot6n". I aid va es-

ser; però, pujant ses costes de Sóller vaig veure que nook hi havia un homo que responia, que era En Carretero.

Me varen fer un fet que no he contat. Un me va avisar dos dies antes i me va dir: "Bono, i com anau?" Dic: "Està

arreglat, anirem junts i gonyarem a tots aquests forasters que vénen". Diu: "Os viu, que te'n volen fer una"

-m'avisl un- no dic qui, però is viu encara. I jo no el creia. "Ca!" -vaig dir- Me diu: "Se volen juntar en sos

forasters". "Me cagondena. Qui vols dir?" Diu: "l'avis". I es mateix dia jo me'n vaig per amunt i veig quan som

per s'Avenida, just davant Ca'n Minaco, veig que debaten tots amb En Carabassa i dic: "Uep! Mem que me diran a-

ra". Això era es dia antes d'haver de córrer. Cada dia havien venguts an es taller a parlar amb jo a veure coo

l'haviem de fer. Volien sebre es com, i jo no deia aixf com sa desarrollaria. Dic: "0 fugirà un d'es nostros o

gonyarem a "s'esprint". No ho sé. Damunt sa carrera se fa sa carrera". Jo, antes, no vaig fer cap  càlcul de car-

rera. Sortia a córrer i feia sa carrera aixf com convé Isis. A lo darrer, gonyA En Carretero.

* Segons tenc entès, hi havia un fill seu que corria. Ha arribat a ser com son pare?

- No, no va tenir "afici6", pert) tenia qualitats bones. Quan era juvenil gonyava moltes de carreres. Tenia un

cop de pedal que jo no ho vaig tenir. Si jo hagués tengut es cop de pedal que ell tenia encara hagués estat

bo; perquè jo era "lento", lo que tenia era s'arribada llarga. Jo les matava damunt sa meta. Es darrers "metros"

era quan jo progressava. (Continuarà) 	
Gabriel Toaas i Gili

IL.LUNINACIO 	 DE SANT SALVADOR e 	 Viene portada

pectos de la instalación y de ias obras que

se están llevando a cabo. Como puede obser-

varse se están colocando unos postes, alrede

dor de todo el conjunto a iluminar, que sos-

tendrán los focos que permitirán el dar un

realce y una monumentalidad extraordinaria

tanto a Sant Salvador como a la Parroquia.

La instalación referida, financiada como

se ha dicho por la Dirección General de Ar-

quitectura, no supondrá ningún desembolso

por parte del Ayuntamiento, siendo infunda-

das todas las afirmaciones hechas en el sen-

tido de que el coste de tales obras seria sa

tisfecho por los vecinos, mediante contribu-

ciones especiales. El único gasto que supon-

drá serai el de au mantenimiento.

En nuestra visita a las obras, pudimos ob

servar la inadecuada instalación de los ca-

bles suministradores de energia eléctrica,

'a los distintos faroles colocados en el inte

nor del recinto de Sant Salvador; y decimos
inadecuada por lo antiestético que results

el mencionado cable en las fachadas del ora-

torio y de la casa del "donat". Parece ser

que existe la intención de pintar el cable

para disimularlo, posiblemente se atenue el

desaguisado, ahora bien, no creemos sea esta

la solución. ¿Qué seria muy costoso el empo-

trarlo en la pared?, posiblemente, pero es

que a veces, lo importante no es el costo.

En definitiva, hay que buscarle solución al

problema, y tratar de que las obras no desme

rezcan de su entorno.

Y ya que estamos hablando de fachadas,Lse

ria mucho pedir, ahora que se estan realizan

do estas obras de iluminación, que a quien

corresponda, trate de adecentar la fachada

Sur de la Parroquia (ver foto) repleta de ca

bles, brazos portalámparas, etc, etc., de un

mal gusto impresionante?.



esports
RESULTADOS
Benjamines:

Avance 0- La Salle 2

Avance- Villafranca (sus)

Alevines:

S. Jaime 1- Avance 3

Badia C.M. 3- Avance 0

Infantiles:

Buñola 3- Avance 8

Avance 4- Atco Manacor 1

Juveniles:

Espanya 3- ArtS 1

Aficionados:

ArtS 1- Escolar 1 (Sancho)

Arenal 4- ArtS 1 (Jaume)

Peñas:

Bellpuig 6 - Badia C.M. 1

Bellpuig 3- Es Forat 1

Preferente:

Campos 2- Artà 1 (Mascaró)

Artà 0- Rtvo. Victoria 0

VOLEIBOL

Artà O - Sta. Eulalia 3

COMENTARIO
Los equipos menores (benjamines,

alevines, e infantiles) van ascen-

diendo peldaños no sólo en las cla-

sificationes correspondientes sino

también en lo más importante de cara

a lo que deben ser estas categorias:

calidad en el juego, fuerza, saber

estar y comportarse. Si bién es muy

contradictorio el ver que los alevi-

nes carecen, aún, definitivamente,

de un exclusivo preparador-orientad-

dor por lo que sus resultados son

algo más sorpresivos.

OFERTA
 _
NAVIDAD

Muy meritoria la labor de ataque

'de los infantiles que en estos últi-

mos partidos han logrado perforar

12 veces la porteria enemiga, y so-

bre todo las oportunidades que se

han tenido. Se va a más. Muy bien

a seguir en la brega.

Los juveniles han dado ya algún

fruto al ver como hasta dos de sus

jugadores han pasado a engrosar, al

menos por un partido, al equipo de

Preferente. A ver si cunde el ejem-

plo y se lucha para ello. Genovart,

Ferrer, a superarse que se cuenta

con vosotros.

Siguen sin poder los aficionados,

y es que la labor de unos cuantos

se pierde por la desidia de los o-

tros. ¿A cuántos se tienen que reco-

ger cada domingo que los partidos

son en campo contrario?. Lo importan

te es que jueguen, pero para ello

hay que poder aguantarse en el terre

no de juego y en todo caso ser lo

suficiente valientes en el momento

oportuno de decir, conmigo no con-

teis, pero no esperar a media liga

y una vez vistas las cosas del lado

hóstil.

Del voleibol, lo único que se po-

dría decir es que se deba estar pen-

diente del Son Amar. No por él, se

tienen que cambiar horarios, hasta

dos veces, y ser la última aún dife-

rente a la dada. Los posibles aficio

nados cuando se dieron cuenta el par

tido había acabado. Es una lástima

porque la gente acudia en masa.
MAYOL

I REGIOMAL PREFERENTE 
CAMPOS 2- ARTA 1

Extendernos en crónicas no seria

justo, ya que si lo pensamos no me-

rece tal cosa este equipo de Prefe-

rente.

Todos sabemos como se adelanto

en el marcador con un gol, obra de

Mascaró; pero lo de siempre, lo que

pasa fuera de casa. Equipo que se

retrasa, la correspondiente ayuda

del colegiado y ... victoria para

los locales. Parece ser que el 22

gol, al tranformar un penalty el Cam

pos, sorprendió hasta los más acérri

mos seguidores locales; pero asi tra

tan al CD Artà. Bien es verdad que

no tenemos un equipo para llegar muy

lejos.

ARTA 0- RTVO.VICTORIA

¿Quién se lo pensaria?. El Artà

empatar en su campo contra un equipo

que no llego ni a ser malo, es decir

que ni siquiera era equipo.

Pelotas largas, mal despejadas,

patadas; pero eso si, con valentia

y ganas decorrer.

El Artà no hizo nada de nada para

apuntarse la victoria.

Efectivamente Barea, otra vez pa-

só por alto los penaltys que quiso,

es decir los 2 claros que cometieron

los visitantes, pero el Artà, seho-

Flores no tiene que ganar por esta

falta máxima, por lo menos esto es

lo que pensamos.

Vimos a unos jugadores muy nervio

sos. Empezamos a ver como se discu-

tian entre ellos.

Algunas patadas sin entrar en ju-

gada, y un etc de malos modos, y e-

llo dió lugar a que Barea se recrea-

se en tarjetas.
El debutante Genovard, procedente

de los juveniles el poco tiempo que

estuvo en el campo parece ser que

demostró suficientes cualidades, no

sólo para sustituir a jugadores de

fuera, sino para salir de titular,

el tiempo dirá.

Rocha en su segundo encuentro se

defendió dentro de lo que cabia; pe-

ro si los juveniles a estas alturas

que ser resolutivos había que pensar

en otra cosa, no siempre el colegia-

do tendrá la culpa.

Art iques
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